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تعاونية اليرموك اختتمت مهرجانها التسويقي السنوي
اكد امني سر جمعية اليرموك 
التعاوني����ة ان����س اخلليف����ة ان 
اجلمعية اختتمت بنهاية شهر مايو 
املاضي وبنجاح كبير مهرجانها 
التسويقي السنوي، محققة بذلك 
هدف����ني رئيس����يني األول يتعلق 
بتوفير س����لع غذائي����ة وكمالية 
بأسعار مخفضة ملساهمي ورواد 
اجلمعية والثاني يتعلق بارتفاع 
معدل املبيعات في اجلمعية خالل 

فترة املهرجان.
واشار اخلليفة الى ان مهرجان 
تخفيض االس����عار التس����ويقي 
التعاونية  اليرم����وك  جلمعي����ة 
الذي اقيم خ����الل الفترة من 26 
ابريل والذي استمر حتى 31 مايو 
ساهم في ارتفاع معدالت املبيعات 
األمر الذي س����اعد اجلمعية على 
حتقيق مكاس����ب عديدة س����واء 

على صعيد االرباح او حتى على 
صعيد اخلصومات التي حصلت 
عليها اجلمعية من قبل املوردين 
وعكس����تها لصال����ح مس����اهمي 
ومرت����ادي اجلمعي����ة خالل تلك 

الفترة.
وق����ال ان املهرج����ان تضمن 
تخفيضات وعروضا تسويقية 
مختلفة ش����ملت اكث����ر من 1000 
س����لعة من الس����لع األساس����ية 
والضرورية طوال ايام االسبوع، 
كما ان املهرجان لم يقتصر على 
تخفيض اسعار السلع االساسية 
والغذائي����ة فحس����ب وامنا امتد 
ليش����مل الس����لع االس����تهالكية 
والكماليات ولوازم العائلة وذلك 
ضمن مبادرة خاصة من جمعية 
اليرموك التعاونية وبحسب جدول 
اسبوعي شمل العديد من الفعاليات 

من ارتفاع االس����عار حيث رأت 
ادارة جمعية اليرموك التعاونية 
ضرورة العمل عل����ى إقامة مثل 
التي من شأنها  املهرجانات  هذه 
ان حتارب الغالء، وان تعمل على 
توفير السلع واملنتجات املخفضة 
لسكان منطقة اليرموك ومساهمي 

اجلمعية على حد سواء.
وقال اخلليفة ان اجلمعية في 
طور االس����تعداد حاليا لتنظيم 
مهرجان تسويقي وترويجي جديد 
مبناسبة قرب حلول شهر رمضان 
املبارك، وهو املهرجان الذي من 
املتوقع ان يتضم����ن العديد من 
االنشطة التسويقية واالجتماعية 
والروحانية، حيث عودت اجلمعية 
مس����اهميها على توفير مختلف 
األنشطة التي تتناسب مع األجواء 
االجتماعية لهذا الشهر الفضيل.

واملنتجات.
واك����د ان اهمي����ة املهرج����ان 
التس����ويقي تكمن ف����ي انه جاء 
في وقت تشهد فيه البالد موجة 

علين����ا دون النظر الى قبيلته او 
انتمائ����ه ونحن على ه����ذا العهد 
ماضون مهما كلفنا هذا من جهد 
ووقت نحتس����به هلل تعالى، كما 
قمنا بتقليل املصروفات للنصف 
السابقة،  تقريبا مقارنة بالفترة 
وتقليل املشتريات عن العام املاضي 
مببلغ 262.156 ألف دينار بفضل 
التعامل مع شركات الوكاالت ووقف 
التعامل مع الش����ركات الهامشية 

ذات األصناف الرديئة.
وأشار املعكام الى ان اجلمعية 
في اطار س����عيها لتقدمي األفضل 
للمس����اهمني، أقام����ت العديد من 
املهرجانات التسويقية وافتتحنا 
فروع����ا جديدة مث����ل احللويات 
والعصائ����ر وج����ار افتتاح فرع 
البنش����ر والكهرباء لرفع املعاناة 
عن أهالي املنطق����ة وتوفير هذه 
اخلدمة، كما وفرت اجلمعية خدمة 
القصيرة للتواصل مع  الرسائل 

االخوة املساهمني.

وال توجد س����يولة للوفاء بهذه 
االلتزامات ما حدا بالبنك على ان 
يوقف التعامل مع اجلمعية، مما 
وضعنا في حرج شديد مع البنك 
ومع الشركات لعدم قدرة اجلمعية 
على الوفاء بالتزاماتها، لكن اهلل 
تعالى بارك في اجلهود املبذولة، 
فقد كنا نسابق الزمن ونعمل ليل 
نهار ملعاجلة اخللل والتجاوزات 
التي طالت معظم مرافق اجلمعية، 
وفي وقت قياس����ي استطعنا ان 
نتغلب على كل املعوقات ونعيد 
الثقة للمساهمني و دليل هذا هو 
زيادة حج����م املبيعات عن العام 
الف  املاضي بزيادة قدره����ا 721 
دينار، كما مت رفع مبلغ الوديعة 
ليصل الى مليون دينار وهي املرة 
األولى ف����ي تاريخ اجلمعية التي 

تصل فيها الوديعة لهذا املبلغ.
وأضاف املعكام: وضعنا أقدامنا 
على أول درجة من سلم اإلصالح 
والتغيي����ر وذلك بحل مش����كلة 

� التي  البضائع التالفة والراكدة 
 � السابقة  تسببت فيها املجالس 
وذلك بالتنسيق مع اجلهات املعنية 
وعلى رأسها وزارة الشؤون، كما 
مت حتويل املتس����ببني في ادخال 
هذه البضائع للقضاء، وتعاهدنا 
على عدم مجاملة احد على حساب 
مصلحة اي مساهم فالكل له حق 

ادارة  صرح رئيس مجل����س 
جمعي����ة عل����ي صباح الس����الم 
التعاوني����ة فهد املعكام بأنه رغم 
العقبات والعراقيل التي واجهها 
مجلس االدارة اجلديد باجلمعية 
ورغم رواك����د وتوالف املجالس 
الس����ابقة اال انه استطاع بفضل 
اهلل تعالى ثم بجهود املخلصني من 
أهل املنطقة ان يحقق نسبة أرباح 
5.5% لهذا العام بزيادة قدرها %1.5 
عن األعوام املاضية، وأشار الى انه 
سيتم توزيع األرباح بعد انعقاد 
العمومية واالنتخابات  اجلمعية 
واملقرر له����ا يوم����ا 27 و28 من 
الش����هر اجلاري، معربا عن أمله 
في مضاعفة نسبة األرباح في العام 

املقبل بإذن اهلل تعالى.
وقال املع����كام: كنا في وضع 
ال نحس����د عليه عندم����ا تولينا 
املسؤولية حيث ان اجلمعية كانت 
التمويل  التزام����ات لبيت  عليها 
الكويت����ي مببلغ 680 ألف دينار، 

المعكام: 5.5% أرباح تعاونية علي صباح السالم 
بزيادة 1.5% عن األعوام الماضية

الجمعية العمومية واالنتخابات 27 و28 الجاري

فهد املعكام

انس اخلليفة


